
 כמו אחד על מאשר יותר עליה תכלים
 שהוא ידע לא אפילו אחד אף ניקולסון.

 מיש- ומרכיב נמוך הוא כי ניקולסון, ג׳ק
 להיראות. כדי קדימה הלך הוא אז קפיים.

 בוב הבמאי של לבית הלכנו אחר־כך
 התיידדנו כי לספר, יכולה אני עליו אוונם.
תקו לאיזושהי טובים נורא חברים והיינו

נחמד. ונורא חתיכי נורא הוא בוב פה.
 מכיריה פה האנשים אם יודעת לא אני

 מק- לאלי נשוי שהיה הוא זה אבל אותו.
 לו יש אהבה. סיפור את שביים זה גרו.

 היא לקולנוע שהלכנו לפני אז משגע. בית .
 שם כזאת. קוקטייל מסיבת שם עשה

ו הופמן ודאסטין בייטי וורן את פגשתי
זוכרת לא כבר אני ומה, קאהן. ג׳יימם ;

 הוליווד של השחקנים רוב השמות. את
והיה קאוויאר גם שם והיה שם. היו

נחמד. נורא 1
 ביי- וורן עם בלימוזינה נסעתי זה אחרי

הסרט. של לפתיחה ניקולסון וג׳ק טי
מצ נורא וזה מסיבה. היתד! הסרט אחרי
 כי פעם. אותי שהכירו אלה בשביל חיק

האינטלקטואלי הגירוי בשבילי עכשיו

 ״לפנינה, :המהולל האמריקאי הזמר רשם
 סינטרה את הכירה פנינה ונשיקות״. אהבה
 עימו שמעדה משותפת ארוחת־ערב בעת

 שלקח ״הנהג שנים. שלוש לפני בלונדון
 לי ״סיפר פנינה, מספרת הביתה,״ אותו

 וסינטרה בדרך עלי דיברו שהם אחר־כך
מאד.״ מחוננת אשה שאני עלי אמר

 במשך קצת התבגרתי חשוב. נורא הוא
האלה. השנים

היי פוליטית. מאד בחורה הייתי תמיד !
 על לשוחח שאוהבת עומק, עם בחורה תי

 פעם כאלה. דברים ועל רציניים דברים
בשדה״התעו־ אבן אבא את פגשתי אפילו

 והצגתי אליו וניגשתי וושינגטון של פה ן
תמו שראה זכר כמובן, והוא, עצמי את
 זה וישבנו ביחד טסנו בארץ. שלי נות
 מאד פוליטית שיחה לנו ,והיתד זד, ליד

מעניינת. :
נעשה הזה הצורך מתבגרת שאני ככל 1

למשל, כשהלכנו, אז ויותר. יותר לי חשוב
 ממש אני ערב, באותו הזאת למסיבה

 הוליווד של האלה השחקנים השתעממתי.
 האח ליד שם ישבתי משעממים. ממש

 שמים ולא עומדים, שכולם איך והסתכלתי
דיבר אבל משעמם, ממש היה כלום. על
 לי הסתבר ואז בייטי וורן עם קצת תי

 דירה לו יש ידי. על בדיוק גר שהוא
לי: אמר הוא אז בבוורלי־וולשר*הוטל,

שלך?״ הטלפון מיספר ״מה
בבית. שלי הטלפון מיספר את לו נתתי

ד,מסי־ אחרי הביתה בלילה כשחזרתי אז
 מאד והייתי מאוחר נורא כבר היה בה, ן

האור, את לכבות באה רק אני עייפה.
הקו. על בייטי וורן מצלצל. והטלפון

עכ עושה את ״מה לי: אומר הוא אז ^
 והולכת עייפה ״אני לו: עניתי שיו?״

 הוא אלי,״ תקפצי שלא למה ״אז לישון.״
 ממני. פסיעות שתי ממש גר הוא אומר. י

לעצמי: אמרתי מהר. עובד שלי הראש
 •מחפש הוא ממני? כבר מחפש הוא מה

אמר אז איתה. לשכב מישהי מאד פשוט
 עייפה נורא ואני מצטערת שאני לו תי

אחרת. בפעם אותו לבקר אבוא ואולי

 שאמרתי, כמו כי, לי. איכפת לא בכלל
כלום. ממנו? לי לצאת היה יכול כבר מה

 להשיג לנסות התחלתי זמן אותו ף*
לק לי שיאפשר הירוק הכרטיס את ״■
 לעבוד אי־אפשר באמריקה עבודה. בל

 שאתה ומבלי הירוק הכרטיס בלי בכלל
היי שלא לאן השחקנים. לאיגוד מצטרף

להע שמוכנים לי אומרים היו הולכת תי
 לעשות יכולים אינם הם אבל אותי סיק
הירוק. הכרטיס לי יהיה לא עוד כל זאת

 הרבה ווסט. מיי עם סרט עשו למשל
 ווסט, מיי זאת מי יודעים לא בארץ אנשים

 סמל היתה שזאת להסביר צריכה אני לכן
 היא העשרים. בשנות הוליווד של המין
 אותה גם וחמש. שמונים בת אשה היום

 צריכה שאני חוויה ממש וזאת הכרתי
 פרטית הקרנה שם היתד, בה. להתגאות

 ג׳ון אלטון שם והיה חייה, על הסרט של
 לה לחלוק כדי מאנגליה במיוחד שבא
 לו, קוראים איך אויש, שם, והיה כבוד
 פעמים, מאה אותו הכרתי קורטיס. טוני

 מצחיק כזה הוא בנידיורק. זה אחרי גם
 נזכרת שאני פעם כל הזה. קורטים הטוני

מצחיק. ממש הוא בצחוק. פורצת אני בו
 רצו ווסט מיי של הזה בסרט העיקר,

ש סצנות, בכמה מחליפה שאשחק אותי
 בנעוריה. ווסט מיי של הכפילה אהיה

 אבל וכולם, והמפיקים הבמאי את הכרתי
 אותי, להעסיק יכלו לא הם עזר. לא זה
ירוק. כרטיס לי היה לא כי

 בחיים דבר כל אומרים, איך אבל,
 מה רואה כשאתה בינתיים כי לטובה. זה

 בתוך נמצא ואתה שם, מסביבך הולך
 לא אני אז אחד, כל ומכיר ־ הזה העסק

 ודעת לא שאני או שהתבגרתי או יודעת,
 אף אני ריאליסטי. נורא טיפוס אני מה.
 שאני במקום להישאר אוהבת לא פעם

למעלה. משם לזנק יכולה לא שאני יודעת
ל תפקידים הרבה שאין- מייד למדתי

 אז שלי. האקצנט בגלל כמוני, בחורה
 אחד תפקיד שיבוא עד ולחכות שם לשבת׳

 לדברים סבלנות אין לי — אקצנט עם
שנתיים. שם נשארתי זאת בכל אבל כאלה.

 עם שלי החברות את גמרתי שנה אחרי
 שעשה רום, פרנק המפיק את והיכרתי היי

 אוסקר פעם גם וקיבל נהדרים סרטים
בנ ממש הוא שלו. הסרטים אחד בשביל

בהת ביחד. לצאת התחלנו מקסים. אדם
 אחר־כך רחוקות. לעיתים יצאנו חלה

 ועברת* בקביעות, יותר לצאת התחלנו
 הוא בבוורלי־הילס. גדולה יותר לדירה

 היא בי. האמין תמיד הוא כי שם לי עזר
 רספקט, המון לו יש הוליווד שבכל בנאדם

מפור מאד שחקניות לשתי נשוי היה הוא
כש ארתור, לג׳ין נשוי היה הוא סמות.

 לג׳ון וגם ממנה, צעיר יותר הרבה הוא
 אבל אותן, מכירים לא בארץ קורפילד.

 שאני לי אמר הוא עצומות. שחקניות הן
ש ביותר ד,אינטליגנטיות הנשים אחת
 המחמאה היתד, זאת בשבילי מכיר. הוא
גדולה. הכי

שה ד א א  מ
ת טי לי פו

 בלוס־אנג׳לם שהייתי שנתיים ף*
 בלוס־ הייתי בקושי המון. טיילתי

 של ובאיים בהוואי, שהייתי בגלל אנג׳לם
 ופה ובקנדה ובבהמה השקט האוקיאנוס

 לוקח והיה המון נוסע היה פרנק ושם,
איתו. אותי

חבר מבחינה עסוקה הזמן כל הייתי
 רו־ הרולד הסופר של אשתו למשל, תית.
 הכרתי שלי. טובה נורא חברה היא בינס
 הכרתי אותו שהכרתי ואחרי קודם אותו

 פתוחים. נורא חיים להם יש אשתו. את
 התרחק הוא אליה קרובה כשנעשיתי אז

ממני.
 תמיד אני בקריאה. המון גם ביליתי

 לא אני דבר. כזה אין ספרים. קוראת
 שרו־ היא לכך הסיבה רומנים. קוראת

 אני אותי. ללמד שיכול דבר לא זה מנים
 אהיה כשאני והשכלה. למידע צמאה כיום

 שקיבלתי אחרי שישים, או חמישים בת
 אתחיל אולי אז האפשרי, המידע כל את

 סיפרי קוראת אני היום רומנים. לקרוא
 בפוליטיקה, מעוניינת מאד ואני היסטוריה

 את קוראת אני פוליטית. מאד אשד, אני
 הניו־יורק ואת מגאזין טייס ואת ניוזוויק
ב מתעניינת אני וויק. ביזנס ואח טיימס
 עיתונים גם קוראת אני אז נורא. ביזנס
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 כושר בעל הוא זה מיוחד סיב
 קרוב כי עד גבוה, כה ספיגה

 לחזור תרצי שלא לודאי
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הרגילים. הריון
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 מסגרות של ביותר גדול ברשותנו.מבחר כן כמו
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